
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 13 september 2010 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Koning opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
Agendapunt 6 “Visiedocument brede scholen” wordt als eerste agendapunt behandeld. De agenda wordt 
overigens ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het draagkrachtpercentage bijzondere bijstand. 
De commissie adviseert de raad unaniem positief over het voorstel en stelt daarbij voor het voorstel te 
agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 20 september 2010.  
 
Mevrouw Kolhorn heeft aangegeven een agenderingsvoorstel te doen met betrekking tot de hardheidsclausule 
in diverse verordeningen. 
 
Mevrouw Dol overweegt met een agenderingsvoorstel te komen om de nu voorgestelde draagkrachtvariant I 
ook te laten gelden voor de Wmo.  
 
De fractie van de PvdA heeft aangegeven schriftelijk terug te komen op de vraag waarom variant III juridisch 
niet mogelijk zou zijn.  
 
5. Regie keten Werk en Inkomen in relatie tot Stichting Herstelling Den Helder. 
De fractie van het CDA heeft verzocht om agendering van bovengenoemd onderwerp. De fractie wenst inzicht te 
krijgen in de vervolgstappen die zijn gezet na de raadsinformatiebrief van 22 juni 2010 waarin een uiteenzetting 
wordt gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de regie op de keten Werk en Inkomen. 
 
Wethouder Visser geeft een toelichting op de uitvoering van de keten Werk en Inkomen. Stichting Herstelling 
Den Helder dient ook aan de voorwaarden te voldoen zoals die in de raamovereenkomst zijn opgenomen. 
Verder wijst de wethouder onder andere nog op de rechtmatigheid van de inzet van middelen. 
 
6. Visiedocument brede scholen. 
De commissie heeft een positieve grondhouding ten opzichte van het document. De commissie vraagt aandacht 
voor de regiefunctie en het financiële aspect. 
Wethouder Visser geeft een toelichting op het document. Hij geeft aan dat waar mogelijk de opmerkingen 
worden meegenomen in het definitieve document. De wijzigingen worden aangegeven in een apart document.  
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 30 augustus 2010. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.  
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


